
Semesters auf de r Universitat, sowie eines zweijáhrigen Vor -
bereitungsdienstes mit darauffolgender Staatsprüfung für Kandi-
í 'a ten das höheren Forstverwaltungsdienstes und wüuscht die Er-
Kfinzung des Hilfslehrpersonals aus dem staatlichen Forst-
beamtenstand. 

• 
La question de la formation pratique, par le Dr Z. Mihályi. 
I I est reeommandé que l'enseignement universitaire 

< on iprenne un semes t r e pratique, les eandidats aux postes 
supérieurs de l'administration forestiére justifient de deux ans 
comprenne un semestre pratique, que les eandidats aux postes 
supérieurs de 1'administration forestiére justifient de deux ans 
de service préparatoire avee, comme sanction, un examen d'État, 
enflin que la question des assistans recoive une nouvelle réglemen-
tation. 

Practieal Training. By Dr. Z. Mihályi. 

The author suggests: to introduce a practieal term at the 
University, to make compulsory a preparatory period of two 
years followed by a state examination for all candidates of higher 
forestry administration service, and to reorganize the employment 
of the assistants at the Universi ty. 

Az erdészeti felsőoktatás reformja. 
Ir ta : Réz E n d r e . 

Nagy érdeklődéssel olvastam dr. Mihályi Zoltán cik
két a német erdészeti felsőoktatás reformjáról. 

Mielőtt tovább mennék, szeretném, ha ezeket a soro
kat úgy vennék, amint megírtam őket: szakszeretettől át
hatva, a szak érdekében és teljesen általánosítva. I g y senki 
se keressen benne — ha netán találva is érezné magát •— 
személyeskedést. Ellenkezőleg! Tizennégy évi gyakorlat után 
azért írom ezt az „ így látom én" véleményt, mert sze
retném a magam munkájánál szerzett tapasztalatok alapján 
is megvilágítani a kérdést. 

Nem rajongok mindenért, ami német. A német erdé
szettől sok kitűnő, de sok kevésbbé használható dolgot is 



vettünk át. Most azonban teljesen melléjük állok, amikor a 
szakoktatás gyakorlati reformjáról van szó. 

Véleményem szerint, nálunk az államvizsgarendszer 
megszűnése után az elméleti oktatás került a túlsúlyba, a 
gyakorlati teljesen háttérbe szorult. Az új rendszer eltörölte 
az oklevél előtti kötelező gyakorlatot és a második szigorlat, 
illetve az oklevél megszerzése közvetlenül a záradékolás után 
történhet. 

Pedig a régiek tudták, mint csinálnak, mikor az állam
vizsga előtti kötelező gyakorlati időt előírták. Tudták, hogy 
nálunk, a mi szakunknál, gyakorlat nélkül, csupán az elmé
let, illetve szakkönyvek tökéletes tudásával, nem lehet erdő
gondnokságot vezetni. Nem lehet csak a jövőben jelentkező, 
helyrehozhatatlan károknak kitenni az erdőt, csak azért, 
hogy a tanulmányi időnek a gyakorlattal való megrövidíté
sével hamarább kapjanak az erdőmérnök jelöltek oklevelet. 

Nézzük, hogy áll ma a helyzet, ha egy fiatal kolléga 
kikerül az egyetemről, oklevéllel a kezében. A műegyetemet 
kitüntetéssel végezte el, ha szerencséje van, azonnal állást 
kap valamelyik magánbirtokon. Mint beosztott erdőmérnök, 
felettesétől elsajátítja azokat a gyakorlati fogásokat, meg
szerzi azokat a tapasztalatokat, amelyekkel majd mint hiva
talfőnök nagyszerűen boldogul. 

De milyen kevés az ilyen helyt 
A legtöbb kisbirtokra kerül — és fog kerülni, az erdő

törvény végrehajtási utasítása értelmében, — ahol nagy kín-
nal-keservvel, saját kárán és a birtokos kárával megtanulja 
azokat a gyakorlati dolgokat, amit könyvből elsajátítani 
lehetetlenség. Mindez több-kevesebb idő alatt történik, amint 
gyakorlati érzéke, méginkább szakszeretete és ráérő ideje 
magával hozza. 

Gyakorlat hiányában nincs áttekintése, nincs határo
zott meggyőződése egyes szakkérdésekben^ így aztán leg
rosszabb esetet véve, hajlékony, önálló vélemény nélküli bábja 
lesz a birtokosnak, hidegen nézi, sőt esetleg elő is segítheti 
olyan erdőbirtokos-kérelemnek, kívánságnak a teljesítését, 
amely az erdő pusztulását vonja maga után. Vagy ellenke
zően, a birtokos jogos kívánságát is mereven visszautasítva, 



örökös intrikák és veszekedések között gyűlöli meg nemcsak 
a birtokost, birtokot, hanem még az általa választott és any-
nyira szeretett pályáját is. 

Sötét képet festek, tudom. Azt is tudom, hogy nem 
minden esetben van így. De mert célom a gyakorlati idő 
szükségszerűségének bebizonyítása, minden szépítgetés nél
kül hozom elő mindazt, amit mindvégig magánuradalmi gya
korlatom alatt láttam. 

A másik esetben a kikerülő fiatal kartárs „alföld-
fásító" lesz. Itt aztán hosszú, igen hosszú évek multán mint 
segéderdőmérnököt kinevezik az államhoz. Az ide kerülők
nek elenyészően kevés százaléka kerül a csekély kiterjedésű 
kincstári erdőkhöz, ahol — mint a magánuradalmaknál — 
megvan az alkalma a gyakorlatiakat is elsajátítani. Sőt még 
az a nagy előnye is megvan, hogy az idősebb kartársak veze
tése mellett sokkal könnyebben és károkozás nélkül tanulja 
meg az erdészet nélkülözhetetlen gyakorlati elemeit. 

A többi, ha tényleg alföldfásító lesz, erre az egy ágra 
specializálja magát, tehát csak ennek az egy ágnak a gya
korlati részét sajátítja el, és így pl. a fakitermelés, vagy 
hegyvidéki erdők kezelése stb., stb. teljesen távol marad tőle. 

Igen sok közvetlenül az cgves erdőigazgatóságokhoz, 
ei'dőíelügyelőségekhez kerül. Miután az államerdészeti lét
számot, az erdőgazdasági és államgazdasági továbbnézés 
nélkül, minden jövőbelátás teljes semmibevevésével, a lét
minimum alá süllyesztették, mint beosztott napidíjas mérnö
kök, külön körzetet kapnak, ahol az úrbéres, vagy egyéb 
állami kezelésbe vett erdőket vezetik; illetve ellenőrzik a 
magánbirtokok gazdálkodását. 

Itt az „alföldfásító"-nak úgyszólván állandó irodai 
munkája van. Azzal, hogy egyes esetekben kint a helyszínen 
hozza a határozatot, nézi meg a helyzetet, gyakorlatot nem 
tud szerezni (mert ideje sincsen rá, hogy huzamosabb időt 
töltsön egy-egy birtokon). Hosszú évek elmúlásával véglege
sítik mint segéderdőmérnököt, majd erdőfelügyelőségi és 
igazgatósági megbízást fog majd kapni, anélkül, hogy a gya
korlat nehéz és nélkülözhetetlen éveit kint az erdőgondnok
ságokban átküzdhette volna. Innen van aztán, hogy tisztán 
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a műegyetemen tanult alapelvekkel telítve elméleti erdőmér-> 
nökök lesznek, teljesen híjával azoknak a gyakorlati tapasz
talatoknak, melyek az elméletet igen gyakran módosítják, 
illetve a mindenkori helyzethez átformálják. 

így látjuk, hogy gyakran nem az erdőgazdaság egye
diili gyakorlati érdekét veszi figyelembe, azaz azt, hogy az 
erdőbirtoknak elsősorban és legfőképpen jövedelmet kell hoz
nia; hogy az egyes erdőbirtokoknak tulajdonjog és nagyság 
szerint is más és más a rendeltetése; hogy minden egyes erdő
birtokot a fentiek alapján kell elbírálni, fafaj, üzemmód, vá
gásforduló szempontjából. Ehelyett semmire sem tekintve, 
tisztán a műegyetemen tanult alapelvek figyelembevételével, 
az illető birtok talajának legjobban megfelelő fafajt és 
elegyarányt, ezzel együtt az üzemmódot és vágásfordulót 
állapítják meg. 

Nem nézik pl. azt, hogy az úrbéres erdők legnagyobb 
része nem haladja meg az 500 k. h.-t sem, és az úrbéresek 
annak idején azzal a céllal kapták az erdőt, hogy őket fa-
ellátás tekintetében az uraságtól függetlenítse, tehát vég
eredményképpen olyan fafajra van szükségük, mely a talaj 
tönkretétele nélkül minél hamarább, minél több szer- és tűzi
fát hozzon. Ilyen pedig az akác és a nyár, és nem a tölgy és 
a fenyő. Nem lehet kívánni, hogy a kisbirtokosok 60—80 éves 
vágásfordulóval tölgyszálerdő üzemmódra rendezkedjenek 
be, vagy törpebirtokukat hic-vörösfenyőerdővé alakítsák át. 
Ezek a nagybirtok fái kell, hogy maiadjanak, ahol a bir
tokos ráér és pénzügyileg is ki bírja várnia 80—100éves for
dulót. Itt helyén van a minden irgalom és kegyelem nélküli 
szigor. De amott? A mai világban, mikor a fa ára lassan a 
csillagokig emelkedik, amikor évről-évre csökkenő irány
vonalú a fatermelésünk, hogyan kívánhatják, hogy akár az 
úrbéresek, akár a kisbirtokosok pénzzel bírják és zokszó 
nélkül nézzék, mint pusztítják ki a különben jó talajon álló 
akácot gyűrűzéssel és alátelepítik a tölggyel, fenyővel! 
Mikor az akác 20 év alatt haszonfát is hoz, nem is beszélve 
az előhasználati és főhasználati nagyobb holda-nkénti fatö-
megről, a kisebb vágásforduló okozta többtermelésről. Ezt 
olyan helyen csinálni, ahol különben a talaj jó, szerintem 



nemcsak az úrbéresek, a kisbirtokosok elleni vélek, hanem 
nemzetgazdasági szempontból is helytelen. 

A kisbirtoknak, szerintem, a gyorsan növő, nagy fa* 
tömeget adó, rövid vágásfordulójú fafaj az erdőgazdasági 
politika és nemzetgazdasági elvek által diktált fája. Nem 
csak azt kell figyelnünk, hogy az illető erdőtalaj és klíma 
szerint a fenyő, a tölgy vagy a bükk a legoptimálisabb s 
hogy 80 év múlva — aki megéri — remek erdőben gyönyör
ködhet; hanem legyünk tekintettel a birtokos jogos kívánal
maira is, és ne vessünk meg fafajokat csak azért, mert azt 
akácnak, vagy nyárnak hívják. 

Csak az az állami erdőtiszt tud — véleményem sze
rint — helyes —• és ami fő — igazságos döntéseket hozni, aki 
elvégezve a műegyetemet s megszerezve a ma csak, sajnos, 
leginkább elméletet nyújtó oklevelet, a gyakorlati erdészet
nek is minden ágát alulról kezdve végigküzdötte. Akkor szert 
tesz majd olyan erdőgazda sági és erdőgazdaságpolitikai né
zetre, amellyel igazán hasznára lesz a köznek és áldás lesz 
munkáján. 

Tudom, sokan támadni fognak ezért, de állítom — és 
ennek ellenkezőjéről meg nem győz senki — igenis a régiek
nek volt igazuk, amikor az oklevél előtt kötelező gyakorlati 
időt írtak elő. Ezt mint az utolsó államvizsgarendszerű hall
gató saját bőrömön tapasztaltam. Mert hogy a később be
iratkozott szigorlatosok meg ne előzzenek minket, közvetlenül 
záradékolás után államvizsgázhattam. Kínos és keserves esz
tendőkön kellett megtanulnom, éjszakáim feláldozásával, 
hogy az oklevél magában, minden gyakorlat nélkül nem elég. 

Véleményem szerint az erdészet, még a szorosan vett 
mérnöki tárgyaknál is, sokkal inkább megköveteli a gyakor
lati időt, mint más mérnöki pálya. Akár a földmérést, út-, 
vasútépítést nézzük, vannak, csak a gyakorlatban elsajátít
ható olyan fogások, amelyek ismerete mellett ugyanaz a 
dolog fele munkával, költséggel végezhető el. Ugyanez áll 
még hatványozottabban az erdőművelés, erdőbecslés, erdő
rendezés, használat, fakereskedelmi ismeretek terén. 

A természetes felújítás, vagy gyérítések ismérveit 
hiába tudja a kikerült fiatal kolléga akár szórul-szóra is 



idézni. Amíg ő maga ki nem jelölt erdőt, azt a kivágás után 
szigoiú bíráló szemmel végig nem nézte, rá nem jött, hol 
tévedett, hol volt megfelelő a vágás erőssége stb., stb., addig 
idegenek munkája fölött bírálatot mondani, gazdaságot ve
zetni nem tud. Ugyanígy, pl. hiába ismeri valaki a MÁV 
szabványokat, a „pontos eredményeket adó képletet", amely 
szerint a 2.20 m vasúti talpfa kéregnélküli felső átmérőjű 
fája a bükknél min. 25—27 cm. "Én a gyakorlatban azt a talp
fafaragómat, aki különben egyenes, kéreggel mért felső át
mérőben 23—24 (két átmérő) cm-es bükkből nem tud át
adásra alkalmas talpfát faragni, rossz faragónak mondom, 
aki pedig a 24—24 cm-es felső átmérő mellett sem farag 
ki talpfát, elzavarom, mint — susztert. Pedig ezek a centi
méterek esetleg súlyos ezreket jelentenek a birtokosnak, és 
külkereskedelmi mérlegünknek is. 

Ha a fatermelőket, fatermelő vállalatok vezető embe
reit kérdezzük, akiknél nagy ritkán alkalmazást találnak 
fiatal kollégáink, az a véleményük, hogy az erdőbecslésnélr 

az erdővételár kiszámításánál túlkalkulálják magukat. 
Pedig tulajdonképpen itt is tág elhelyezkedési lehető

ségnek kellene nyílni számunkra. Itt mi teljesen háttérbe 
szorulunk, holott végzettségünket tekintve, vezetőszerep 
illet meg bennünket. 

De hiányzik a gyakorlat! Részint több (ez a rosszabb 
eset), részint kevesebb mű fát (sokszor igen jelentékeny 
százalékban) számítanak becsléseiknél, a fatömegnél rend
szerint sokkal kevesebbet, az árnál pedig túlalacsonyan kal
kulálnak. Gyakorlat hiányában csak a táblázatokra vannak 
utalva, azok pedig gyakorlati ismeretek nélkül nem eléggé 
megbízhatók, ha lábon álló erdőről van szó. Különösen áll ez 
a műfára, különösen a bükkre, ahol minden „bajusz" hiba,, 
viszont sok hibának látszó kéregkinövés nem. Tudok olyan 
esetről is, mikor a fiatal kolléga 50%-os műfabecslési hibába 
esett, véleményére a vállalat megvette az erdőt. Képzelhető 
a vállalat kára és — véleménye. 

Ugyanez áll viszont a sajnos még mindig gyakran elő
forduló tövön való faeladásoknál is, amikor helytelen becs
léssel a birtokosnak okozhatunk igen jelentős kárt. Vagy pl. 



ha Íirm8-e is adtuk el, de a vevő termeli ki és úgy igyekszik 
jogosulatlan előnyökhöz jutni, hogy nemcsak dorongvastag
ságú sarangtartó karót veret le a favágóval (s azt a fával 
együtt annak idején elviszi), hanem hivatkozva a „meredek" 
oldalra, egy helyett kettőt-kettőt veret le, sőt még hasonló 
vastagságú „bikákkal" erősíti meg. Több ezer ürm3-nél ez jó 
pár vagont tesz ki stb., stb. 

És lehetne felhozni példát ezret és ezret, ami mind 
amellett szól, hogy a műegyetemen nyert elméleti ismerete
ket céltudatos gyakorlati oktatással kell kiegészíteni. Ezért 
volt, véleményem szerint, 100%-ig helyes a régiek rendszere; 
az oklevél előtti gyakorlati idő. 

Ha végignézünk a tanulmány renden, azt látjuk, hogy 
a kiképzés elméleti (tanítási) részét meghosszabbították, de 
teljesen eltörölték a kötelező gyakorlatot. 

Ajánlom tehát, hogy a második szigorlat előtt legalább 
12 hónapi gyakorlati idő tétessék kötelezővé. Ebből a gyakor
lati időből a mérnökjelölt 3 hónapot az alföldfásításnál, há
rom hónapot valamelyik íatermelő vállalatnál, a hátralévő 
hat hónapot pedig olyan erdőgazdaságban töltsön el, ahol 
mind az erdőművelésben, mind pedig az erdészet egyéb ágai
ban maradandó gyakorlat szerzésére nyílik alkalom. Tekintve, 
hogy a kincstár igen kevés erdővel rendelkezik, a gyakorno
kok kötelező felvételére a magánbirtokosok, valamint a fa-
termelő vállalatok, önkéntes felajánlással, annak hiányában 
rendeleti úton lennének kötelezendők. A z ilyen erdőbirto
kokat, fatermelő vállalatokat az erdőfelügyelőségeknek 
kell nyilvántartani, az erdőmérnökjelöltek beosztása is 
onnan történne. A gyakornokok — természetesen — véglege
sítésre gyakornoki helyükön nem számíthatnak, s fizetésük 
az ellátáson kívül csak annyi lenne, mire megélhetésük szem
pontjából szükség van, ez is rendelettel lenne megállapítandó. 

Ez az intézkedés, tudom, elég mélyen belenyúlna a ma
gánélet szabadságába. De a birtokososztálynak és az erdő-
mérnöki karnak egyformám érdeke a reform, amely a magyar, 
erdőgazdaság szebb jövőjét fogja szolgálni. 



Z u r Reform der forstlichen Hochischulbildung. Von E, Réz. 

Die praktische Ausbildung- der Hochschuljugend ist ein 
unerlássliches Erfordernis zur Hebung der Leistungsfáhigkeit 
des Forstbeamtenstandes. Verf. bringt — auch aus eigener Er-
fahrung — überzeugende Beweise und wünscht aufgrund dieser 
die Einschaltung eines rein praktischen Semesters in den Studien-
plan, das in staatlichen, oder hiezu geeigneten privátén Forst-
betrieben zu absolyieren wáre. 

• 
S u r la reformé dé l'enseignement forestier snpérieur, par 

E. Réz. 
L'Auteur désire — s'appuyant sur sa propre expérieiice — 

qu'un semestre consacré aux travaux pratiques figure désormaia 
dans le plan d'études. 

# 

Reform of Forest Univers i ty Education. By E. Réz. 

The author tlemands — even on the basis of his ovvn 
experiences — the insertion of a purely practieal term in the 
order of studies. 

A berlini nemzetközi vadászati kiállítás. 
Irta: Roth G y u l a 

(Befejező közlemény.) 

Luxemburg, amelynek vadászatilag hasznosítható te
rülete mindössze 250.000 ha, újabban nagy gondot fordít erre 
a kis területre. A háború során itt is nagyon lecsökkent a 
vadállomány, de az 1925. évi vadászati törvény oltalma alatt 
ismét helyreállott annyira, amennyire az ottani, a vadászat, 
szempontjából nem kedvező viszonyok között felszaporít
ható. Érdekes, hogy itt is az a panasz hangzott el, hogy 
az őshonos nyirfajdnak régebben gazdag állománya szem
látomást csökken. 

Norvégia csak négy darab jávorlapáttal szerepel, ame
lyet német vadászok lőttek norvég területen. A bennszülött 
hódot Norvégia átmentette a' múltból, teljes tilalmazással 
ma már több száz darabra szaporította fel. 




